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14.10.2020 A8-0199/215

Pozměňovací návrh 215
Ulrike Müller
za skupinu Renew
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR
Chris MacManu
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46a) V zájmu zajištění větší 
odpovědnosti a transparentnosti, pokud 
jde o podporu z EZFRV a EZZF, by 
členské státy měly shromažďovat další 
informace o vlastnických strukturách 
prostřednictvím integrovaného 
administrativního a kontrolního systému. 
Aby se usnadnilo monitorování 
koncentrace půdy a vlastnických struktur 
a vyšetřování potenciálního střetu zájmů, 
korupce a podvodného jednání, měli by 
příjemci v případě nutnosti uvést totožnost 
svého mateřského podniku nebo podniků. 
Žadatelům by měla být usnadněna 
minimalizace jejich administrativní 
zátěže, např. pomocí předvyplněných 
formulářů žádosti a zpřístupněním 
příslušných údajů.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/216

Pozměňovací návrh 216
Ulrike Müller
za skupinu Renew
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR
Chris MacManus
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66a) V návaznosti na požadavky 
Evropského parlamentu1a na větší 
transparentnost při rozdělování 
zemědělské půdy a koncentrace půdy 
s dopadem na přístup zemědělců k půdě 
a na stanoviska veřejné ochránkyně 
práv1b a Účetního dvora, podle nichž je 
zapotřebí více objasnit vlastnické 
struktury spojené s příjemci v rámci SZP 
v souvislosti s možným podvodným 
jednáním a zneužitím finančních 
prostředků EU, a vzhledem k tomu, že 
dostupné statistické údaje1c poskytují jen 
omezený obraz vlastnictví a kontroly 
zemědělských podniků. Má-li se orgánům 
veřejné moci usnadnit monitorování 
zabírání půdy a její koncentrace a zajistit 
větší odpovědnost a transparentnost, 
pokud jde o podporu z EZFRV a EZZF, 
měly by být proto veřejnosti zpřístupněny 
rovněž informace o vlastnických 
strukturách. Seznam příjemců finančních 
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prostředků v rámci SZP následně 
zveřejněný členským státem by měl 
případně také umožnit identifikaci 
mateřských podniků. To by významně 
přispělo k monitorování vlastnických 
struktur a usnadnilo by vyšetřování 
možných střetů zájmů, korupce 
a podvodného jednání.
__________________
1a Zpráva EP o aktuálním stavu 
koncentrace zemědělské půdy v EU 
(2016/2141(INI))
1b Rozhodnutí Evropského veřejného 
ochránce práv ve věci 1782/2019/EWM
1c Nařízení 2018/1091 o integrované 
statistice zemědělských podniků

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/217

Pozměňovací návrh 217
Ulrike Müller
za skupinu Renew
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR
Chris MacManus

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „základními požadavky Unie“ se 
rozumí požadavky stanovené v nařízení 
(EU) …/… [nařízení o strategických 
plánech SZP] a v tomto nařízení.

c) „základními požadavky Unie“ se 
rozumí požadavky stanovené v nařízení 
(EU) .../... [nařízení o strategických 
plánech SZP], v tomto nařízení, v nařízení 
(EU) 2018/1046 (finanční nařízení) a ve 
směrnici 2014/24/EU (směrnice 
o zadávání veřejných zakázek).

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/218

Pozměňovací návrh 218
Ulrike Müller
za skupinu Renew
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR
Chris MacManus

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát omezí počet svých 
akreditovaných platebních agentur takto:

Každý členský stát omezí s ohledem na své 
ústavní předpisy počet svých 
akreditovaných platebních agentur takto:

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/219

Pozměňovací návrh 219
Ulrike Müller
za skupinu Renew
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR
Chris MacManus

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na jedinou agenturu pro řízení 
výdajů jak z EZZF, tak z EZFRV.

b) na jedinou agenturu pro řízení 
výdajů jak z EZZF, tak z EZFRV, pokud 
na úrovni členského státu existuje pouze 
jedna agentura.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/220

Pozměňovací návrh 220
Ulrike Müller
za skupinu Renew
Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE
Chris MacManus

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely čl. 63 odst. 5 a 6 nařízení (EU, 
Euratom) 2018/… [nové finanční 
nařízení] (dále jen „finanční nařízení“), 
odpovědný pracovník akreditované 
platební agentury do 15. února roku 
následujícího po příslušném rozpočtovém 
roce vypracuje a předloží Komisi:

Pro účely čl. 63 odst. 5 a 6 nařízení (EU, 
Euratom) č. 2018/1046 (dále jen „finanční 
nařízení“) a v zájmu zajištění legality 
a správnosti odpovědný pracovník 
akreditované platební agentury do 15. 
února roku následujícího po příslušném 
rozpočtovém roce vypracuje a předloží 
Komisi následující informace:

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/221

Pozměňovací návrh 221
Ulrike Müller
za skupinu Renew
Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE
Chris MacManus

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) roční přehled závěrečných zpráv 
o auditu a provedených kontrol, včetně 
jejich výsledku;

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/222

Pozměňovací návrh 222
Ulrike Müller
za skupinu Renew
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR
Chris MacManus

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Koordinační subjekty 

1. Je-li v členském státě akreditována 
více než jedna platební agentura, určí 
tento členský stát koordinační 
veřejnoprávní subjekt, který pověří těmito 
úkoly:
a) shromažďovat dokumenty, údaje 
a informace, které je třeba poskytnout 
Komisi, a tyto informace jí předávat;
b) přijímat nebo koordinovat opatření 
s cílem řešit veškeré nedostatky obecné 
povahy a informovat Komisi o těchto 
opatřeních a o veškerých následných 
krocích;
c) zajistit harmonizované 
uplatňování právních předpisů Unie.
Pokud jde o zpracování informací 
finanční povahy uvedených v prvním 
pododstavci písm. a), koordinační subjekt 
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podléhá zvláštní akreditaci udělené 
členskými státy.
Dokumenty, údaje a informace uvedené 
v čl. 8 odst. 3 a 3a, předložené platebními 
agenturami a poskytnuté koordinačním 
subjektem jsou zahrnuty ve stanovisku 
certifikačního subjektu ve smyslu čl. 11 
odst. 1 a spolu s nimi se předkládá 
prohlášení řídicího orgánu vztahující se 
na tyto podklady v celém rozsahu.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/223

Pozměňovací návrh 223
Ulrike Müller
za skupinu Renew
Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE
Chris MacManus

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39 Článek 39

Pozastavení plateb v souvislosti 
s víceletým sledováním výkonnosti

Pozastavení a snížení plateb v souvislosti 
s víceletým sledováním výkonnosti

1. V případě opožděného nebo 
nedostatečného pokroku při plnění cílů 
stanovených ve vnitrostátním strategickém 
plánu SZP a sledovaných v souladu 
s články 115 a 116 nařízení (EU) 
…/…[nařízení o strategických plánech 
SZP] může Komise dotčený členský stát 
požádat o zavedení nezbytných 
nápravných opatření v souladu s akčním 
plánem obsahujícím jasné ukazatele 
pokroku, jež se stanoví po konzultaci 
s Komisí.

1. V případě opožděného nebo 
nedostatečného pokroku při dosahování 
milníků stanovených pro jednotlivé 
ukazatele výsledků, a pokud vykazovaná 
hodnota jednoho či více ukazatelů 
výsledků stanovených ve vnitrostátním 
strategickém plánu SZP a sledovaných 
v souladu s články 115 a 116 nařízení (EU) 
…/…[nařízení o strategických plánech 
SZP] ukazuje na schodek větší než 25 % 
za dotyčný vykazovaný rok, předloží daný 
členský stát před přezkumným zasedání 
uvedeným v článku 122 nařízení 
zdůvodnění tohoto schodku.

V případě, že dotyčný členský stát není 
schopen schodek odůvodnit, může Komise 
na přezkumném zasedání tento členský 
stát požádat, aby po konzultaci s Komisí 
navrhl a vypracoval akční plán a tento 
plán provedl.
Dotyčný členský stát předloží Komisi 
do tří měsíců od její žádosti akční plán 
uvedený v druhém pododstavci, včetně 
nápravných opatření a očekávaného 
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harmonogramu k jeho provedení. 
V akčním plánu jsou jasně uvedeny 
zákroky související s ukazateli výsledků, 
v jejichž případě byl zjištěn schodek. 
Komise buď informuje dotyčný členský 
stát písemně o tom, že akční plán přijímá, 
nebo mu zašle žádost o jeho změnu. 
Dotyčný členský stát se musí řídit akčním 
plánem a očekávaným časovým 
harmonogramem pro jeho plnění 
v podobě přijaté Komisí.

Komise může přijmout prováděcí akty, 
kterými stanoví další pravidla týkající se 
prvků akčních plánů a postupů pro 
vypracování akčních plánů. Tyto prováděcí 
akty jsou přijímány v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 101 odst. 3.

Komise za účelem vytvoření akčních 
plánů uvedených v tomto odstavci přijme 
v souladu s článkem 100 akty v přenesené 
pravomoci, kterými se toto nařízení doplní 
stanovením dalších pravidel týkajících se 
prvků těchto akčních plánů, mj. zejména 
definice ukazatelů pokroku a postupů pro 
vypracování uvedených akčních plánů.

2. Pokud členský stát nepředloží nebo 
neprovede akční plán podle odstavce 1, 
nebo pokud je tento akční plán zjevně 
nedostatečný pro nápravu situace, může 
Komise přijmout prováděcí akty, kterými 
pozastaví měsíční platy podle čl. 19 odst. 3 
nebo průběžné platby podle článku 30.

2. Pokud dotyčný členský stát 
nepředloží nebo neprovede akční plán 
podle odstavce 1, nebo pokud je akční plán 
předložený členským státem zjevně 
nedostatečný pro nápravu situace, může 
Komise po konzultaci s dotyčným 
členským státem, jemuž poskytne 
příležitost reagovat ve lhůtě, jež nesmí být 
kratší než 30 dnů, přijmout prováděcí akty, 
kterými pozastaví měsíční platby podle čl. 
19 odst. 3 nebo průběžné platby podle 
článku 30. Pokud dotyčný členský stát 
reaguje a předloží Komisi své připomínky, 
jež bude Komise považovat 
za nedostatečné, poskytne Komise 
v případě nutnosti, nejpozději však 
při přijetí prováděcího aktu odůvodnění, 
proč považuje předložené připomínky 
za nedostatečné. Tyto prováděcí akty se 
přijímají poradním postupem podle čl. 101 
odst. 2.
Dříve, než se zahájí postup pro 
pozastavení plateb podle tohoto článku, 
vezme Komise v úvahu uvedený časový 
rámec pro provedení akčního plánu. 
Komise přihlédne také k případům vyšší 
moci a závažným socioekonomickým 
krizím, které mohly členskému státu 
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zabránit v řádném uplatňování jeho 
akčního plánu, včetně dosažení 
příslušných milníků.

Pozastavení se uplatní v souladu se 
zásadou proporcionality na příslušné 
výdaje spojené s intervencemi, na které se 
měl tento akční plán vztahovat. Komise 
pozastavené částky uhradí, když se na 
základě přezkumu výkonnosti podle článku 
121 nařízení (EU) …/… [nařízení 
o strategických plánech SZP] prokáže 
uspokojivý pokrok při plnění cílů. Pokud 
nedojde k nápravě situace do uzavření 
vnitrostátního strategického plánu SZP, 
může Komise přijmout prováděcí akt, 
kterým s konečnou platností sníží částku, 
která byla pro dotčený členský stát 
pozastavena.

Pozastavení se uplatní v souladu se 
zásadou proporcionality na příslušné 
výdaje spojené s intervencemi, na které se 
měl tento akční plán vztahovat. Komise 
pozastavené částky uhradí, když se na 
základě přezkumu výkonnosti podle článku 
121 nařízení (EU) …/… [nařízení 
o strategických plánech SZP] prokáže 
uspokojivý pokrok při plnění milníků 
týkajících se ukazatelů výsledků 
a nahlášené hodnoty těchto ukazatelů. 
Pro účely tohoto článku se „uspokojivým 
pokrokem“ rozumí, že dotyčný členský 
stát akční plán provádí a že dosažené 
milníky a příslušné nahlášené hodnoty 
ukazatelů výsledků představují výpadek ve 
výši méně než 25 % za daný vykazovaný 
rok.
Dotyčný členský stát může Komisi 
v průběhu rozpočtového roku dobrovolně 
informovat o pokroku při plnění akčního 
plánu, aby mohla Komise posoudit pokrok 
při dosahování příslušných milníků. 
Jestliže může členský stát prokázat, že 
výpadek, který vedl k pozastavení plateb, 
byl v průběhu rozpočtového roku omezen 
na méně než 25 %, dojde k úhradě 
pozastavených částek.
Pokud nedojde k nápravě situace do 
uzavření vnitrostátního strategického 
plánu SZP, může Komise přijmout 
prováděcí akt, kterým s konečnou 
platností sníží částku, která byla pro 
dotyčný členský stát pozastavena.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 100, kterými se toto nařízení 
doplňuje o pravidla upravující míru a délku 
trvání pozastavení plateb a podmínky pro 
úhradu nebo snížení těchto částek 
s ohledem na víceleté sledování 
výkonnosti.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 100, kterými se toto nařízení 
doplňuje o pravidla upravující míru a délku 
trvání pozastavení plateb a podmínky pro 
úhradu nebo snížení těchto částek 
s ohledem na víceleté sledování 
výkonnosti.

3. Prováděcí akty stanovené 
v odstavcích 1 a 2 se přijímají poradním 

3. Prováděcí akty stanovené 
v odstavcích 1 a 2 se přijímají poradním 
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postupem podle čl. 101 odst. 2. postupem podle čl. 101 odst. 2.

Před přijetím těchto prováděcích aktů 
informuje Komise o svém záměru dotyčný 
členský stát a požádá jej, aby reagoval ve 
lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů.

Před přijetím těchto prováděcích aktů 
informuje Komise o svém záměru dotyčný 
členský stát a požádá jej, aby reagoval ve 
lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 224
Ulrike Müller
za skupinu Renew
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR
Chris MacManus

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 40 Článek 40

Pozastavení plateb ve vztahu 
k nedostatkům správních systémů

Pozastavení plateb ve vztahu 
k nedostatkům správních systémů

1. V případě závažných nedostatků ve 
fungování správních systémů může 
Komise dotčený členský stát požádat 
o zavedení nezbytných nápravných 
opatření v souladu s akčním plánem 
obsahujícím jasné ukazatele pokroku, jež 
se stanoví po konzultaci s Komisí.

1. Jsou-li závažné nedostatky ve 
fungování správních systémů zjištěny 
a obsaženy v prohlášení řídícího orgánu 
platební agentury, ve stanovisku 
certifikačního subjektu nebo během 
kontrol Komise podle článku 47, požádá 
Komise dotyčný členský stát, aby do dvou 
měsíců od podání žádosti reagoval na tato 
zjištění a předložil k nim připomínky 
s cílem posoudit potřebu nápravných 
opatření a případně i akčního plánu. Po 
vypršení této lhůty Komise v případě 
nutnosti požádá dotyčný členský stát 
o zavedení nezbytných nápravných 
opatření v souladu s akčním plánem 
obsahujícím jasné ukazatele pokroku, jež 
se stanoví po konzultaci s Komisí.

Dotyčný členský stát předloží Komisi 
do tří měsíců od její žádosti akční plán 
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uvedený v prvním pododstavci, včetně 
nápravných opatření a očekávaného 
harmonogramu k provedení plánu. 
Komise buď informuje dotyčný členský 
stát písemně o tom, že akční plán přijímá, 
nebo mu zašle žádost o jeho změnu. 
Dotyčný členský stát se musí řídit akčním 
plánem a očekávaným časovým 
harmonogramem pro jeho plnění 
v podobě přijaté Komisí.

Komise může přijmout prováděcí akty, 
kterými stanoví další pravidla týkající se 
prvků akčních plánů a postupů pro 
vypracování akčních plánů. Tyto prováděcí 
akty jsou přijímány v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 101 odst. 3.

Komise může přijmout akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 100, 
kterými se toto nařízení doplní stanovením 
dalších pravidel týkajících se prvků 
akčních plánů uvedených v tomto odstavci 
a postupů pro jejich stanovení.

2. Pokud členský stát nepředloží nebo 
neprovede akční plán podle odstavce 1, 
nebo pokud je tento akční plán zjevně 
nedostatečný pro nápravu situace, může 
Komise přijmout prováděcí akty, kterými 
pozastaví měsíční platy podle čl. 19 odst. 3 
nebo průběžné platby podle článku 30.

2. Pokud členský stát nepředloží nebo 
neprovede akční plán podle odstavce 1 
tohoto článku nebo pokud je tento akční 
plán zjevně nedostatečný pro nápravu 
situace či nebyl realizován v souladu 
s písemnou žádostí Komise uvedenou 
v tomto odstavci, může Komise přijmout 
prováděcí akty, kterými pozastaví měsíční 
platy podle čl. 19 odst. 3 nebo průběžné 
platby podle článku 30. Tyto prováděcí 
akty se přijímají poradním postupem 
podle čl. 101 odst. 2.

Pozastavení se uplatní v souladu se 
zásadou proporcionality na příslušné 
výdaje uskutečněné členským státem, 
v němž byly nedostatky zjištěny, na dobu, 
již stanoví prováděcí akty podle prvního 
pododstavce a která nesmí překročit 
dvanáct měsíců. Pokud jsou nadále splněny 
podmínky pro pozastavení, může Komise 
přijmout prováděcí akty, kterými prodlouží 
uvedenou dobu o další období, která 
dohromady nesmí překročit 12 měsíců. 
Pozastavené částky se zohlední při 
přijímání prováděcích aktů podle článku 
53.

Pozastavení se uplatní v souladu se 
zásadou proporcionality na příslušné 
výdaje uskutečněné členským státem, 
v němž byly nedostatky zjištěny, na dobu, 
již stanoví prováděcí akty podle prvního 
pododstavce a která nesmí překročit 
dvanáct měsíců. Pokud jsou nadále splněny 
podmínky pro pozastavení, může Komise 
přijmout prováděcí akty, kterými prodlouží 
uvedenou dobu o další období, která 
dohromady nesmí překročit 12 měsíců. 
Pozastavené částky se zohlední při 
přijímání prováděcích aktů podle článku 
53.

3. Prováděcí akty stanovené v tomto 
článku se přijímají poradním postupem 
podle čl. 101 odst. 2.
Před přijetím prováděcích aktů uvedených 3. Před přijetím prováděcích aktů 
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v odstavci 2 informuje Komise o tomto 
záměru dotyčný členský stát a požádá jej, 
aby reagoval ve lhůtě, která nesmí být 
kratší než 30 dnů.

uvedených v odstavci 2 informuje Komise 
o tomto záměru dotyčný členský stát 
a požádá jej, aby reagoval ve lhůtě, která 
nesmí být kratší než 30 dnů. Pokud 
dotyčný členský stát reaguje a předloží 
Komisi své připomínky, jež bude Komise 
považovat za nedostatečné, poskytne 
Komise v případě nutnosti, nejpozději 
však při přijetí prováděcího aktu 
odůvodnění, proč považuje předložené 
připomínky za nedostatečné.

Prováděcí akty stanovující měsíční platby 
uvedené v čl. 19 odst. 3 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 30 zohlední 
prováděcí akty přijaté podle tohoto 
odstavce.

Prováděcí akty stanovující měsíční platby 
uvedené v čl. 19 odst. 3 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 30 zohlední akty 
v přenesené pravomoci přijaté podle 
třetího pododstavce odstavce 1.

Or. en


